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CASALET NADAL 2014
Aquests dies de Nadal aprofitarem per gaudir d’una bona estona fent
manualitats i excursions al nostre entorn de Sant Gregori. A partir de la
creativitat i la cooperació realitzarem diferents tallers: manualitats de nadal,
la festa de cap d’any, prepararem la cavalcada, sortides, cabanyes al bosc,
jocs i molt més; passant uns dies ben divertits. Un dels dies també anirem al
Lleuresport al GEIEG (concretarem el dia un cop tinguem el nombre dels
nens i nenes inscrits) i el PIN de Sant Gregori.
*DIES: 24, 29, 30 i 31 de Desembre // 2, 5 i 7 de Gener
*HORARI: de 9:00 a 16:30 hores
!
!
Servei d’acollida inclòs de 7:30 a 9:00 hores
*LLOC: Pavelló Esportiu Sant Gregori
PREU: 80€ (Inclou els 7 dies de casal matí-tarda i l’entrada al Lleuresport)
*Opció per dies 15€/dia: ________________________

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES DEL NEN/A
Nom i Cognoms
Curs:
Adreça:
Telèfon de contacte
Dades d’interès:

Cedeixo els drets d’imatge del meu fill o filla durant les activitats del casal de setmebre 2014,
poden ésser publicades exclusivament als canals de comunicació autoritzats i regulats amb
finalitats informatives i de difusió del casal.

Jo ___________________________________ amb DNI _______________
com a mare/pare o tutor de ___________________________________ del
curs ______ , autoritzo a participar al meu fill/a en el casalet de nadal 2014 i
a la sortida al Lleuresport al GEIEG organitzades per Plagesport.

Els nens i nenes interessats a participar, hauran de portar: roba còmode,
l’esmorzar i el dinar de cada dia.
Per inscriure el vostre fill/a cal omplir la butlleta d’inscripció amb totes les
dades i fer el pagament al següent número de compte: ES33 0081 0178 66
0001138317 (Banc Sabadell) o podeu fer en efectiu el pagament a la mateixa
oficina de Plagesport.

Per més informació us podeu posar en contacte el número 609062332
(Anna) o el correu info@plagesport.com

MONITORES: Mireia Burdoy i Maite González

Signatura
IMPORTANT: Cal deixar la butlleta d’inscripció a l’oficina de Plagesport (Av.
Girona 45) abans del dia 15 de desembre, amb el justificant del banc i
còpia de la targeta sanitària.

*D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de
caraàcter personal), us informen que les dades que figuren a la fitxa d’inscripció del casal d’estiu formen part d’un fitxer automatitzat
propietat de PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA, SL. Si desitjeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres
dades, adreceu-vos a les oficines de PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA, SL, Avda. Girona 45 de Sant Gregori provincia de Girona.

MONITORES: Mireia Burdoy i Maite González

